
     
         Krajina barona Ringhoffera-Velkopopovicko a Kamenicko  
 
To byl cíl a také námět naší vycházky v první říjnový den. Hned v úvodu 
bylo nutné si říci, že Velkopoovicko a  Kamenicko, Ringhofferové nikdy 
nevlastnili, ale podnikali zde, žili,  věnovali se  péči o krajinu a přírodu, 

vysazovali lesy, budovali rybníky, zakládali obory, vysazovali aleje . A i když se v krajině  usadili již před 
stopadesáti lety, výsledky jejich práce jsou vidět dodnes. 
 
 V rodinném klanu Ringhofferů není úplně snadné se orientovat, protože téměř všichni rodu 
mužského byli Františkové. Nezbývalo než je očíslovat římskými číslicemi. Náš baron Ringhoffer, český 
a rakouský úspěšný podnikatel, je tedy označován jako František Rynghoffer III.  

 
 Ten také ve druhé polovině 19. století převzal spoluřízení 
jejich největší a nejznámější firmy Smíchovské strojírny, největší 
továrny na kolejová vozidla v Rakousku-Uhersku. Firma  
prosperovala, dobrým řízením a sofistikovaným systémem péče o 
zaměstnance přečkala i roky hospodářské krize a tak mohla zakoupit 
bývalou tvrz a zámek v Kamenici a přebudovat jej na  rodinné sídlo. 
Současně zde ve spíše zemědělském kraji, začíná Rynghoffer 
budovat několik dalších firem, cihelnu, měděný hamr, pilu, mlékárnu, 

pivovar a další. Tím podstatnou měrou přispěl k rozvoji tohoto regionu. 
 
 V jedné vycházce se všechna zajímavá místa regionu obejít nedají, leda možná vyjížďkou na 
kole, nic tak zábavného ale zatím neplánujeme a tak jsme se pro dnešní vycházku spokojili pěším 
výletem z Kostelce u Křížků, přes Zaječí vrch do Kamenice. 
 
 

 
 

Kostelec u Křížků jsme nenavštívili náhodou. V dřívějších dobách 
býval duchovním centrem celého regionu. Zdejší kostel Svatého Martina 
s rotundou založenou již v 10. století je mimořádnou, státem chráněnou 
památkou. Těšili jsme se na prohlídku vnitřních prostorů, o kterou jsme 
předem poprosili pana faráře Mgr. Petra Mikolajeka. Měl snahu nám 
vyhovět, ale nemoc to překazila. Tak krásné vitráže jsme si prohlédli 
alespoň zvenku a vzácné fresky v rotundě, snad někdy později. I okolní 
hřbitůvek je zvláštní svým uspořádáním v prudkém svahu. Je to místo 
které jistě stojí za návštěvu, zvlášť, až odejdou řemeslníci rotundu 
opravující, ti nám návštěvu zpestřili rozbrušováním kamenů a prachem. 
Snad svojí prací zas o kousek prodlouží život rotundy pro příští generace. 
 
  

 
 

Svatý Martin není jediná vzácná památka v Kostelci u 
Křížků. Ten býval také významným centrem židovského 
náboženství.  V obci a jejím okolí žila početná židovská 
komunita.  Byla zde i synagoga, židovská náboženská 
modlitebna, dokonce měli i vlastního rabína. Nemohl tedy 
chybět ani židovský hřbitov. Ten je také to jediné, co se do 
dnešní doby zachovalo a také on je chráněnou kulturní 
památkou. Hřbitov je sice zavřený, ale kdo, stejně jako my, 
objeví malou boční branku zamaskovanou keři, může 
obdivovat vzácné židovské náhrobky, ty nejstarší z roku 
1724 s bohatou náboženskou symbolikou.   
 
 Hřbitov není v příliš dobrém stavu, přesto, je to místo které dýchá duchem a moudrostí staletí, 
 je to součást naší historie. 
 
  



Od hřbitova jsme se vydali kolem oplocené a tedy veřejnosti nepřístupné obory Březka, kde jsou 
údajně stáda muflonů a daňků ( přes vysokou zeď nemohou být vidět ) kolem místního rybníka a 
golfového rezortu přes les, k obci Skuheř. Tady stojí za zmínku rozsáhlé chovy koní. V dnešní době 
zřejmě výhodný obchodní artikl.  
 
 My jsme ale nepřišli ani na dostihy ani na aukci, my míříme na Zaječí vrch. Tady uprostřed lesa 
mezi dvěma obrovitými duby si rodina Ringhofferů nechala vybudovat monumentální rodinný památník 
od Jiřího Stibrala, s ukřižovaným Kristem ve střední části, od Josefa Václava Myslbeka. Je to další 
Kulturní památka ČR. na naší cestě přírodou Kamenicka. 
 
 
 

Hrobku a zámek, sídlo rodiny Ringhofferů 
propojuje ještě původní a krásná lipová alej. 
Uhynuvší, více jak stoleté lípy jsou kupodivu všechny 
znovu vysazovány. Nás dovedly k bývalému 
anglickému parku, který rodina nechala vysadit na 
břehu Hamerského rybníka, kolem zámku, který si 
nechali přestavět pro potřebu vlastního bydlení 
v Kamenici. 
 
  
 
 

 
V celém oploceném parku je kromě zámku se čtyřpatrovou 

věží ještě kostelík sv. Serafina a gotický pavilon. Park je zanedbaný, 
zámek opuštěný, gotický pavilon poničený, vlastník neznámý, alespoň 
pro nás. Cesta kolem Hamerského rybníka je naopak mimořádně 
příjemná a na hrázi  nás čeká poslední zastavení. 
 
  
 

 
Pod hrází rybníka bylo vůbec první obydlené stavení v Kamenici, mlýn, později přestavěný na 

hamr. Zároveň výzva pro barona Ringhoffera, pár desítek metrů od zámku, možnost zřízení první 
strojařské firmy na Kamenicku  Měděného hamru. Měděné kotle a podobné výrobky s desetiletou 
zárukou, postupně posloužily jako základ válcovny měděných plechů. Firma pracuje dodnes . Je 
vzorně opravena, včetně náhonu a hráze rybníka. Pracuje pod názvem  Strojmetal Kamenice. 
 

  
Příjemné cestičky podle Hamerského rybníka 

nás dovedly do centra Kamenice. Na poměrně 
malém území jsme si mohli uvědomit jak ten čas letí. 
Baron Ringhoffer se na to dívá ze Zaječího vrchu a 
jistě se diví.  V Kamenici dnes žije více než 3.tisíce 
obyvatel, v převážně luxusních vilách, nebo 
rekonstruovaných nízkých panelácích, k tomu ještě 
deset přidružených obcí s další tisícovkou obyvatel.  

 
S Prahou a okolními obcemi je spojuje pět 

autobusových linek a uprostřed obce stojí 
supermarket Billa. Změny se  nedají zastavit a proto vše co zachováme pro příští generace má 
nevyčíslitelnou hodnotu.    
 
1. října 2015                                           Krátce vás seznámit s naší cestou v kraji barona Ringhoffera III. 
                                                                            se snažil Mirek Bernát. 
 
 
  


